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Retningslinier for brug og genbrug af Huset Mydtskovs billeder

Disse retningslinier er standard for brug af billeder fra Huset Mydtskov, herunder billeder som er
taget af Rigmor Mydtskov og Martin Mydtskov Rønne. Afvigelse fra standard skal aftales skriftligt.
Retningslinierne tilsigter at sikre dels Huset Mydtskovs ophavsret, herunder den tekniske kvalitet,
dels Huset Mydtskovs økonomiske interesser.

Normalt tager Huset Mydtskov kun billeder efter bestilling til et eller flere bestemte formål, og
betalingen dækker alene disse anvendelser.

Brug af billeder fra Huset Mydtskov til andre formål og på andre måder, herunder til
mangfoldiggørelse, tryk, CD, DVD eller web forudsætter at der indgås særskilt aftale herom med
Huset Mydtskov og evt. tillige fra den der oprindelig bestilte optagelsen. Det er således ikke tilladt
at bruge et billede som man har erhvervet, til andre formål end de aftalte, uanset hvordan det er
leveret, f. eks. som digital fil på CD eller via email. Billeder som man har fået adgang til uden om
Huset Mydtskov, f. eks. fra en web-site, kan heller ikke anvendes uden særskilt tilladelse fra Huset
Mydtskov og evt. tillige fra den som oprindelig bestilte billedet.

Som hovedregel forudsætter enhver brug til tryksager, CD, DVD, web mv. at Huset Mydtskov
fremstiller den digitale version af billedet på grundlag af det originale billede i den form som efter
aftale med kunden findes mest hensigtsmæssig til formålet. Er der tale om brug på web kunne det f.
eks. være en passende komprimeret JPG-fil i en aftalt dimension, f. eks. bredde x højde = 300 x 200
pixels.

Ved brug på web gælder særligt følgende:

Tilladelse til brug på web gives normalt for en begrænset periode der kan forlænges, f. eks.
1 år, og mod betaling af en afgift til Huset Mydtskov.

Billeder må kun fremvises på web i den leverede form. Således må størrelsen f. eks. ikke
ændres ved hjælp af et IMG-tag i HTML, og billederne må ikke anvendes som baggrund for
andre billeder eller tekst med mindre dette aftales særskilt.

Som hovedregel forudsætter brug på web at der gives anerkendelse til fotografen med navn i
direkte forbindes med billedet og et link til Huset Mydtskovs hjemmeside som skal vises i et
særskilt browser-vindue, f. eks. således: ”Foto: Martin Mydtskov Rønne
www.mydtskov.dk”.
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